
Dodatek č.1 ke smlouvě o servisních službách  

č. 160718  

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

mezi 

 

Společností  OR-NEXT spol. s r. o.  
sídlem   Brno - Pisárky, Hlinky 40/102, PSČ 603 00  

IČ  26284146 

DIČ:  CZ26284146 

jednající  Ing. Petr Moravec, jednatel 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, sp. zn. C 41856  

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 
 

Společností  NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. 
sídlem  Pardubice, Kyjevská 44, PSČ: 532 03 

IČ  27520536  

DIČ  CZ27520536 

jednající MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva 

  Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva 

(dále jen „Objednatel“) 

společně též jako „smluvní strany“ 

 

1. Předmět Dodatku  

1.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení poskytování servisních služeb v rozsahu a za podmínek dle 

Smlouvy č. 160718 uzavřené dne 24.7.2017 na období 1.4.2019 – 31.12.2019. 

1.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost sjednanou v citované Smlouvě a uhradit 

cenu za Služby poskytované na základě Smlouvy ve výši a za podmínek sjednaných dále v tomto 

Dodatku. 

 

2. Cena a platební podmínky 

2.1. Cena Služeb Poskytovatele 

Cena Služeb dle citované Smlouvy se sjednává ve výši 400.000,- Kč bez DPH, tj. 484.000,- Kč s DPH. Cena 

bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) ke dni účinnosti tohoto Dodatku se 

splatností 30. dnů. 
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3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Smluvní strany si dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.  

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, všech s platností originálu, z nichž jeden emplář obdrží 

objednatel a jeden exemplář obdrží poskytovatel. Tento Dodatek může být měněn a doplňován pouze 

po dohodě stran formou písemných dodatků.  

3.3. V případě, že se na tento Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv, Objednatel 

bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru vedeného 

MV ČR. O uveřejnění dodatku bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím datové 

schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv. Tento Dodatek nabývá platnosti 

okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru 

smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 90 den od jeho uzavření, je 

následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.   

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

V Pardubicích dne         V Brně dne  

 

 

 

Za objednatele: 8.4.2019        Za poskytovatele: 

 

 

…………………………………….     ..……………………………………. 

MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva   Ing. Petr Moravec, jednatel 

 

 

 

…………………………………..... 

       

František Lešundák, místopředseda představenstva 
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